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Diploma-verstrekking 2014

Militair met
OKD

Gijs Lokhorst
weer terug

Dit jaar kleiner van opzet
dan gewend, maar desalniettemin driemaal een
geslaagde zomeravond.
Een vrolijk verslag vanuit
Nieuwegein.
> pag. 4

Louis Bos heeft op kosten
van het Ministerie van
Defensie het diploma
OKD-Ondernemer behaald.
Een bijzonder verhaal.

Terug van weggeweest:
sectorbestuurder Gijs
Lokhorst van CNV Vakmensen. Inmiddels werkt
hij alweer 25 jaar bij de
vakbeweging. Een mijlpaal.
> pag. 8
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Diploma-verstrekking
C1-zaken:
Enorme toeloop

D

e eendaagse C1-cursus ‘Gezond en Veilig
Werken op het Dak’ is verplicht voor het
CAO-personeel. Is de cursus niet gevolgd,
dan mag er niet op daken worden gewerkt. Met
ingang van 1 juli 2014 geldt deze eis ook voor
onderaannemers, uitzendkrachten en gedetacheerden. Deze verplichting heeft een enorme
toeloop veroorzaakt. De afgelopen periode zijn
er maar liefst 130 C1-cursussen georganiseerd.
Daarbij hebben zich 1.500 personen laten scholen. Daarvan werkten er 400 als zelfstandige of
als uitzendkracht. Bedrijven dienen zich bij de
inhuur van flexwerkers vanaf 1 juli 2014 te vergewissen of aan de CAO-verplichting voor
het werken op hoogte is voldaan.

VREEMDE TAAL
In toenemende mate bereiken TECTUM signalen
dat er behoefte bestaat aan een C1-cursus in
een andere taal. Daaraan wordt in het nieuwe
cursusseizoen gehoor gegeven. Het principe is,
dat de cursus door een vakdocent in het
Nederlands wordt verzorgd en tegelijkertijd
simultaan wordt samengevat in het Duits of
Engels. De cursus in een vreemde taal wordt
georganiseerd als zich minimaal twaalf deelnemers hebben aangemeld. Men wordt verzocht
eventuele interesse tijdig kenbaar te maken.
De eerste C1-cursus in een vreemde taal staat
gepland voor oktober 2014. n

V

Voucher
opleidings

€4000*

T.w.v.
max

erker
per op te leiden medew
dakvakmanschap
in dienst van TeCTUM voor

Let op uw
aanbieding!
Alstublieft, hierbij een
opleidingsvoucher!

B

edrijven kunnen na de zomer door de
opleidingsadviseurs verrast worden met
een opleidingsvoucher. De waarde daarvan
kan oplopen tot 4.000 euro per op te leiden
leerling-dakdekker in het opleidingsjaar.
Voor spelregels en voorwaarden kunt u contact
opnemen met TECTUM. n

Kleine maar
fijne feestjes
Vorig jaar vond er geen officiële diploma-uitreiking
plaats. TECTUM vond het niet gepast om een knalfeest te organiseren in een tijd dat mensen bij bosjes
ontslagen werden en bedrijven over de kop gingen.
Dit jaar zijn de gediplomeerden wel in het zonnetje
gezet, al was het op bescheiden schaal.

T

ECTUM organiseerde de diploma-verstrekking drie keer, telkens voor alle geslaagden uit de afzonderlijke niveaus. Wat in
vergelijking met alle voorgaande jaren overigens wel hetzelfde bleef, was het mooie
zomerweer.
Op het buitenterrein van het opleidingscentrum
waren drie grote partytenten neergezet voor
een ‘meet and greet’. Vergezeld door hun werkgever en/of familieleden, konden de geslaagden hier even bijkletsen onder het genot van
een drankje en versnapering. Binnen werden
alle geslaagden één voor één toegesproken
door hun opleidingsbegeleiders. Natuurlijk
werd er ook een formeel woordje gezegd. Zo
richtte TECTUM-directeur Karel-Jan Batenburg
een speciaal woord van welkom aan de externe
docenten en de vertegenwoordiging van
samenwerkingspartner ROC Friese Poort.
Batenburg: “We zijn trots op de samenwerking
met Friese Poort en zeer tevreden over het
resultaat. TECTUM is overigens gaan samenwerken met Friese Poort vanuit kwaliteitsoverwegingen. Omgekeerd werkt Friese Poort
graag met TECTUM samen omdat wij voor het
onderwijs in de bedrijfstak staan. Het gaat bij
TECTUM altijd om werk en opleiding.”
Vervolgens ging Batenburg in op de ontwikkeling, aanvaarding en de gevolgen van het
sectorplan BIKUDAK. Hij zei de geslaagden
als de toekomst van de dakenbranche te
beschouwen. “Zonder jullie vakkennis worden
er in de toekomst geen daken meer gemaakt…”

COMPLIMENTEN
TECTUM-bestuursvoorzitter Arthur Leenders
is het een doorn in het oog, dat mensen in de
bouw het arbeidsproces voortijdig verlaten en
hun emplooi elders zoeken. Hij vindt het opvallend, dat de eerste vrouwelijke leerlingdakdekker zich nog steeds bij TECTUM moet
melden. Hij tipte de economische omstandigheden aan en verwacht veel van de werking van
het sectorplan in de komende twee jaar (zie
ook pagina 2).
Leenders: “Ofschoon het economisch nog
steeds niet eenvoudig is, blijft opleiden wel
heel erg belangrijk. Complimenten daarom aan
de werkgevers die hun werknemers een opleiding lieten volgen. Zelfs in deze tijd. Ik ben er
van overtuigd, dat zij zich uiteindelijk met hun
bedrijf zullen onderscheiden in de markt. Twee
jaar geleden reikte ik diploma’s uit aan mensen
waarvan een aantal na de diploma-uitreiking
zonder baan zat. Dat is de bedoeling niet. We
willen vakmensen aan het werk krijgen en aan
het werk houden. Nu heeft iedereen, na het
behalen van het vakdiploma, werk. Zo willen
we het.” Vervolgens sprak Leenders kort over
de activiteiten van TECTUM om de blijfkans
van vakkrachten in de bedrijfstak te vergroten.
Hij sloot zijn inleiding passend af door alle
geslaagden van harte te feliciteren met hun
(vak)diploma en hij wenste iedereen nog veel
jaren vakmanschap in de bedrijfstak toe.

KWALITEIT
Hoofddocent Kees Huizer zette de inhoud van
de vakopleidingen uiteen. Nieuwegein was
daarvoor het afgelopen jaar het centrale punt.

GESLAAGD BIJ TECTUM IN 2014
Basisberoepsopleiding Dakdekker
(niveau 2): 32 deelnemers
Beroepsopleiding Allround Dakdekker
(niveau 3): 26 deelnemers
Beroepsopleiding Kaderfunctionaris
(niveau 4): 6 deelnemers
Ondernemers- en Kaderopleiding
(OKD): 18 deelnemers

Hij ging in op de structuur met de blokweken
en vertelde over de onderwerpen die gedurende de lesdagen in de doorlopende leerlijn aan
de orde zijn gesteld. Trefwoorden uit zijn
betoog op alle drie de avonden: zelfwerkzaamheid, persoonlijke aandacht, kwaliteit, praktijk
centraal, veiligheid, gezondheid en milieu,
kleinschalig en intensief, taal- en rekenonderwijs. Cees Woortman, de voorzitter van de
Examencommissie OKD, sprak de geslaagden
van de OKD-opleidingen toe. Ook hij had het
over de economische malaise die de dakbedekkingsbranche al een aantal jaren teistert. Hij
vindt dat vakbekwaamheid en ondernemerschap niet los van goede opleidingen gezien
kunnen worden. “TECTUM levert daaraan een
fantastische bijdrage met de uitvoering van
zowel de OKD-Kader als de OKD-Top.”
Nadat alle sprekers hun zegje hadden gedaan,
werden de geslaagden individueel door de
opleidingsbegeleiders in het zonnetje gezet en
werd hen het (vak)diploma overhandigd. De
rode roos met een presentje werden verstrekt
door medewerkers van TECTUM. Overigens
werd ook de catering en bediening tijdens deze
diploma-verstrekkingen verzorgd door het
eigen personeel. n
(Meer diploma-nieuws op pagina 4)
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Studiegidsen 2014

Opleiden belonen:

Instroom
bevorderen,
Uitstroom Column
voorkomen

Bij deze editie van het TECTUMJournaal treft u de studiegids
2014-2015 aan. Ook digitale
versie van de studiegids van
Dak Academie is weer verschenen. Beide gidsen staan boordevol
informatie over de opleidingen
en cursussen die in het komende
seizoen aangeboden worden.

E

en aantal cursussen is van
inhoud veranderd en aangepast
aan de meest recente wet- en
regelgeving. Naast de studiegids
van Dak Academie, kan ook de
studiegids van TECTUM digitaal
geraadpleegd worden. n

Waardering voor het
sectorplan BIKUDAK
Sociale partners in de BIKUDAK-sector hebben een
ambitieus sectorplan ontwikkeld. Daarmee moet de
pijn van de economische crisis worden verzacht.
Naar verwachting stevent de dakbedekkingsbranche
in de komende jaren af op een behoorlijk tekort aan
vakbekwame en gemotiveerde dakdekkers.

H

et sectorplan biedt oplossingen om deze
verwachte arbeidsmarktproblematiek het
hoofd te bieden. Het plan is ingediend
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daar heeft het veel waardering gekregen. Er wordt in de komende twee
jaar ruim vier miljoen euro subsidie beschikbaar
gesteld om de doelstellingen uit het plan te
realiseren.
Het sectorplan legt de nadruk op het behoud en
de vergroting van het vakmanschap en op veiligheid en gezondheid. Er moeten meer mensen de
sector instromen en minder mensen voortijdig
uitstromen. Ook moet er gewerkt worden aan
eerlijkere concurrentieverhoudingen tussen
enerzijds de zzp’er en flexwerker en anderzijds
het personeel in loondienst. Naar verwachting
zullen daartoe 4.000 vakpaspoorten uitgereikt
worden aan alle vakkrachten en bedrijven die
actief zijn in de dakbedekkingsbranche.

De essentie van dit vakpaspoort is, dat de
houder ermee aantoont dat hij aan alle gestelde
eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid
voldoet, dat hij deskundig is vanwege genoten
scholing en opleidingen en dat er aan de
fiscale- en bedrijfstakverplichtingen wordt
voldaan.
Daarnaast zitten er in het sectorplan nog maatregelen die zich richten op de vergroting van de
kennis en vaardigheden onder het zittende personeel (inclusief zzp’ers), duurzame inzetbaarheid en om arbeidsprocessen en- verhoudingen
te vernieuwen. De doelstellingen in het sectorplan zijn strak omschreven. Door het Ministerie
van SZW zal intensief over de schouder van de
dakbedekkingsbranche worden meegekeken of
tenminste 60% van deze prestatiedoelstellingen
gerealiseerd wordt. Want dat is de eis. Lukt dit,
om welke reden dan ook, niet, dan wordt er
geen euro subsidie bijgeschreven. n

Loonsverhogingen per 1 juli 2014
In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 juli 2014, vindt er ook
een aanpassing plaats in de garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de
sector. Onderstaand treft u de nieuwe bedragen van de inloopschalen per 1 juli 2014 aan. n

GARANTIELONEN IN € VOOR NIEUWE INSTROMERS ZONDER WERKERVARING IN DE SECTOR:
		
Leeftijd
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
en ouder
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1E HALFJAAR
Weekloon
Uurloon

2E HALFJAAR
Weekloon
Uurloon

141,20
160,00
182,40
208,00
254,80
295,20
380,80

163,60
184,00
207,60
234,80
297,20
340,00
416,00

3,53
4,00
4,56
5,20
6,37
7,38
9,52

4,09
4,60
5,19
5,87
7,43
8,50
10,40

Met de acceptatie van het
sectorplan BIKUDAK draagt
de overheid de komende
twee jaar subsidie bij om
het schrijnende tekort aan
gekwalificeerd personeel
aan te pakken. Voor TECTUM
is een heel grote rol weggelegd.
INSTROOM BEVORDEREN

T

ECTUM zal de komende twee jaar 250 man
extra naar de bedrijfstak halen om deze
op te leiden via de Entreeopleiding of de
Basisberoepsopleiding Bitumineus en Kunststof Dakdekken. Sociale partners hebben
besloten om werkgevers, die bij TECTUM met
een nieuwe leerling beginnen, voor deze opleidingsinspanningen te belonen. De beloning
betreft een tegemoetkoming in de opleidingskosten die maandelijks per leerling-dakdekker
wordt uitgekeerd. De tegemoetkoming kan
oplopen tot maximaal € 4.000 per opleidingsjaar.
Vanzelfsprekend zijn daaraan spelregels verbonden. De deelnemer is een schoolverlater of
een werkzoekende die voor de allereerste keer
in dienst treedt van TECTUM. Het leerbedrijf
is door Fundeon erkend en valt onder de
werkingssfeer van de CAO BIKUDAK. Het leerbedrijf tekent een uitplaatsingsovereenkomst
en ontvangt daarvoor in ruil een tegoedbon.
De hoogte van dit tegoed is afhankelijk van
de te volgen opleiding en de opleidingsduur.
Het bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse
termijnen. Uitbetaling wordt gestaakt, zodra de
leerwerkplek voortijdig komt te vervallen. De
opleidingsadviseurs nemen contact op om de
bedrijven over deze stimuleringsregeling te
informeren (zie ook www.tectum.nl).

UITSTROOM VOORKOMEN
In overleg met de bedrijven gaat TECTUM een
‘after sales-programma’ ontwikkelen waarmee
de blijfkans in de bedrijfstak wordt vergroot
en voortijdige uitstroom wordt verminderd.
TECTUM doet dit, omdat vier van de tien recent
gediplomeerde dakdekkers de sector binnen
twee jaar na de beroepskwalificatie alweer
verlaten hebben. Dat is pure kapitaalvernietiging van paritaire opleidingsgelden. TECTUM
gaat de geslaagden (en hun werkgevers) daarom gedurende twee jaar nauwgezet volgen in
de beroepspraktijk en stuurt bij als het kwartje
de verkeerde kant op dreigt te vallen. Overigens
bedraagt de uitval tijdens dienstverbanden met
TECTUM minder dan 10%.
Iets anders is, dat TECTUM ook uitvoering
gaat geven aan de in het sectorplan genoemde
‘social return’-projecten voor mensen die een
achterstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Uitgekiende cursussen of scholingsvormen
gaan ertoe bijdragen dat deze mensen weer
van perspectief op de arbeidsmarkt worden
voorzien. n

TROTS OP DE
DAKBEDEKKINGSBRANCHE
Ja, ook de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche heeft een sectorplan.
Dit betekent dat de sociale partners binnen
onze sector veel geld ter beschikking hebben
gesteld om een aantal belangrijke ontwikkelingen, die de bedrijfstak vooruit helpen,
mogelijk te maken. De Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft deze
plannen goedgekeurd, zodat van de kant
van de overheid ook een zeer behoorlijke
hoeveelheid financiële middelen wordt
ingebracht.
TECTUM is gevraagd zich vooral in te zetten
om de werkgelegenheid te bevorderen door
extra instroom in de vakopleidingen te gaan
realiseren. Wij kunnen dit echter niet alleen,
hiervoor hebben we de hulp van de bedrijven
nodig. Binnen afzienbare tijd zal blijken dat
we gekwalificeerd personeel tekort komen
om al die mooie platte daken te kunnen
blijven voorzien van een puik stuk dakvakwerk. En dan hou ik nog niet eens rekening
met de alsmaar ouder wordende vakmandakdekker, die het werk ook niet altijd zo kan
blijven doen als dat hij nu gewend is. Kortom,
werk aan de winkel voor alle partijen, werkgever, werknemer en TECTUM.
Meer nieuwe collega’s opleiden in de vakopleidingen, betekent een kwalitatieve
verbetering van de gehele bedrijfstak.
En daarin wordt echt fors geïnvesteerd door
mensen en met middelen. Puur geld is er
beschikbaar voor die bedrijven, die werkelijk
werk willen blijven maken van opleiden en
dus investeren in de toekomst. Duizenden
euro’s per jaar liggen te wachten op die werkgevers die hun nieuwe werknemers naar de
vakopleidingen sturen om ervoor te zorgen
dat ook deze collega’s echte vaklui worden.
Ja, u leest het goed. Niet eerst het zuur en
dan het zoet, nee direct.
Per maand weet de leerling-dakdekker waarvoor hij het doet door middel van de euro’s
die als loon worden overgemaakt, maar ook
de werkgever kan iedere maand de rekening
controleren op de bijschrijvingen. Hoe alles
precies werkt, is zeker niet ingewikkeld.
Het gaat wel wat ver dat nu hier volledig
uit de doeken te doen. Maar dat het gaat
werken, daarvoor moeten we met ons allen
zorgen. Lukt het niet, dan betekent het dat
we tezamen geen knip voor onze neus waard
zijn. Lukt het wel, dan laten we wederom zien
waar een kleine branche groot in kan zijn.
Laat u als bedrijf door ons voorlichten, meld
zoon, vriend, broer of buurjongen aan.
De dakbedekkingsbranche is echt een
fantastische bedrijfstak om voor en in te
werken, nu, maar zeker ook in de toekomst.
Ik ben nu alweer trots op ons…

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

Wist u dat...
… er jaarlijks 650.000
sportblessures zijn? Dat
mensen die niet sporten
gemiddeld zes dagen
langer ziek zijn dan iemand
die wel sport? Dat mensen
verspreid over één dag
maximaal 5.000 kilo
kunnen tillen? n

Wet Werk en Zekerheid en BBL
De Wet Werk en Zekerheid wijzigt
kort gezegd het ontslagrecht, de
rechtspositie van flexwerkers en
een aantal onderdelen van de
Werkloosheidswet (WW). Hoe zit dat
bij de uitplaatsing van een leerling
bij TECTUM die deelneemt aan de
vakopleidingen?

Algemeen: Per 1 juli 2015 kunnen maximaal
drie contracten in slechts twee jaar tijd worden
gesloten. Dus bij het vierde contract, of al na
twee jaar, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien gaat na een tussenpoos
van zes maanden de keten opnieuw tellen.
Afwijking bij CAO is zeer beperkt mogelijk.
Lopende contracten met een einddatum na
1 juli 2015 worden gerespecteerd en zullen
niet automatisch worden omgezet in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Nieuwe kwalificatiedossiers op komst
Kwalificatiedossiers dienen als basis voor de lesprogramma’s
en monden bij TECTUM uit in goed onderwijs. Het kwalificatiedossier omvat alles wat een dakdekker moet
kennen en kunnen om voor het wettelijk
erkende diploma op niveau 1, 2, 3 of 4 in
aanmerking te komen.

H

et opstellen van kwalificatiedossiers is een intensief proces. Er zijn
veel partijen bij betrokken. Een belangrijke rol is weggelegd voor
werkgevers en werknemers in de dakbedekkingsbranche en
TECTUM. Als geen ander kunnen zij beoordelen wat het kennisniveau
van een dakdekker in een bepaald niveau moet zijn (beroepscompetentieprofiel).
Het MBO gaat mettertijd werken met nieuwe kwalificatiedossiers. Aan
zich zijn deze vernieuwingen niet echt wereldschokkend. Zo zullen de
MBO-kwalificaties op vier punten worden herzien. Vanaf augustus 2016
bestaan de MBO-opleidingen uit drie delen: een basis-, profiel- en een
keuzedeel. Het basisdeel bestaat ook weer uit twee delen. Daarvan
heeft het eerste deel betrekking op de eisen van taal, rekenen en loopbaan en burgerschap (generieke deel). De minister heeft bepaald dat

Een KWALIFICATIEDOSSIER
wordt getoetst aan de hand
van een toetsingskader. Alle
kwalificatiedossiers tezamen
zorgen voor de kwalificatiestructuur in de dakbedekkingsbranche. De minister draagt
daarvoor uiteindelijk de
verantwoording.

die eisen voor iedereen gelijk
worden. Het andere (basis)deel
betreft het beroepsspecifieke deel, dat uiteraard voor iedereen verschilt.
In het profieldeel worden de specifieke kenmerken van de kwalificatie
omschreven. Het keuzedeel wordt een nieuw onderdeel. Daarmee kan
de leerling zijn vakmanschap verbreden en verdiepen. Dit wordt als een
verrijking van het diploma beschouwd. In feite biedt TECTUM dit keuzedeel al aan door leerlingen in de vakopleidingen de mogelijkheid te
bieden om zich voor BHV en/of VCA-Basisveiligheid te kwalificeren.

Na een aantal onderhandelingen is besloten om de CAO BIKUDAK met één jaar te verlengen (1 januari 2014 tot en met 31 december 2014). De verlenging is ongewijzigd.

D
Het is de onderwijsminister Jet Bussemaker al langer een doorn in het oog
dat er zo negatief gedacht wordt over
het MBO. Ze heeft plannen ontwikkeld
om dit te veranderen.

Z

o wil ze dat het middelbaar beroepsonderwijs kleinschaliger wordt en dat de samenwerking tussen de scholen en bedrijven
verbetert. Ze stelt 300 miljoen beschikbaar om
MBO’ers meer te laten werken met moderne
materialen en technieken. Bovendien wil ze de
meestergezelstructuur laten terugkeren en krijgen de vier MBO-niveaus andere namen. Het
laagste niveau gaat ‘entreeopleiding’ heten, de
twee niveaus daarboven waarschijnlijk ‘middelbaar vakonderwijs’. Het hoogste niveau tot slot,
blijft MBO heten. n

Instroom
zonder
drempels
Iemand die geen diploma heeft en
toch graag aan de Basisberoepsopleiding wil deelnemen, moet
voortaan eerst het diploma Dakassistent op niveau 1 overleggen,
dan wel aan de toelatingstoets
op instellingsniveau hebben deelgenomen.

D

e drempelloze instroom op niveau 2 in het
MBO verdwijnt. TECTUM heeft daarover
gemengde gevoelens. Het betekent namelijk dat de startkwalificatie afhankelijk wordt
van de genoten vooropleiding. Als vanzelfsprekend toegelaten worden tot de Basisberoepsopleiding, zit er vanaf volgend jaar niet meer in.
Eerst moet met goed gevolg de Entreeopleiding
Dakassistent op niveau 1 zijn afgerond, danwel
de toelatingstoets op instellingsniveau met
positief resultaat zijn doorstaan.

EERSTE STAP
Verdere wijzigingen rond het kwalificatiedossier hebben betrekking op
de clustering van een aantal dossiers, afspraken over de examinering
en de omvang van de dossiers. In de ogen van de minister moeten ze
dunner en overzichtelijker worden. n

CAO-akkoord ongewijzigd verlengd

Impuls voor MBO

Geldt niet voor:
In de nieuwe wet is nadrukkelijk opgenomen
dat de nieuwe ketenbepaling niet geldt voor
werknemers tot 18 jaar die (gemiddeld) maximaal 12 uur per week werken en voor hen die
een leer-/arbeidsovereenkomst hebben gesloten in het kader van de beroepsbegeleidende
leerweg (BBL). De motivatie voor dit laatste
luidt dat een leer-/arbeidsovereenkomst (in ons
geval bij TECTUM) overwegend is aangegaan
omwille van de educatie van de werknemers en
dient om diens opleiding te kunnen afronden
(buiten toepassing verklaring van de ketenbepaling). n

aardoor zijn er geen afspraken gemaakt
over de verhoging van het loon. Ook zijn
er geen afspraken gemaakt over het inleveren van vrije dagen, zoals bijvoorbeeld
roostervrije dagen en de extra verlofdagen voor
oudere werknemers. Dat de CAO ongewijzigd is
verlengd, heeft te maken met de economische
situatie. Erg veel mensen hebben hun baan

verloren, een aantal bedrijven is failliet gegaan.
Voor de vakbeweging is werkgelegenheid
prioriteit nummer één. Het aantal mensen dat
werkzaam is onder de CAO is gedaald naar
minder dan 2.400 werknemers. Ongeveer vijf
jaar geleden waren dat er nog 3.800. Dit najaar
starten de onderhandelingen weer voor de
nieuwe CAO BIKUDAK. n

In een notendop: TECTUM na de zomer
✪ De C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op
het Dak’ zal in oktober, bij voldoende deelname, voor de allereerste keer ondersteund in de
Duitse en Engelse taal georganiseerd worden.
✪ Er zullen in de periode van twee jaar
250 man extra naar de bedrijfstak worden
gehaald om te worden geschoold op niveau 1
of 2.
✪ In overleg met de bedrijven wordt een HRMprogramma ontwikkeld waardoor de ‘blijfkans’
in de bedrijfstak vergroot.

✪ Geslaagden voor één van de vakopleidingen
zullen twee jaar nauwgezet gevolgd en
begeleid worden in de beroepspraktijk.
✪ Er komt een beperkt aantal EVC-trajecten
voor werknemers in de leeftijd van 25-40 jaar.
✪ Docenten gaan tijdens de opleidingsperiode
tweemaal een halve dag op de werkplek meelopen om de leermeester/begeleidend vakman
met zijn leerling-dakdekker te begeleiden
(VAO-Dak). n

Met de Entreeopleiding Dakassistent bereidt
TECTUM de deelnemers voor op dit beroep of
op de vervolgopleiding Basisberoepsopleiding.
Dakassistent is een MBO-opleiding op niveau 1
en de eerste stap in de doorlopende leerlijn.
De Entreeopleiding Dakassistent sluit aan bij de
Entreeopleiding Bouwen en Wonen van ROC
Friese Poort. In de opleiding komen zowel
theorie- als praktijklessen aan bod. Kort gezegd
komt het er op neer, dat de leerling gedurende
een half jaar kennis maakt met alle facetten van
de dakbedekkingsbranche om daarin na kwalificatie, als dakassistent te kunnen functioneren.
Ook het resultaat van de lessen Nederlandse
taal en rekenen telt mee of er doorgestroomd
kan worden naar niveau 2.

ALTERNATIEF
Niet iedereen hoeft eerst deel te nemen aan
de Entreeopleiding op niveau 1 om voor de
deelname aan de Basisberoepsopleiding in
aanmerking te komen. In bijzondere gevallen
kan er afgeweken worden en vrijstelling worden
verleend. Als uit een intake blijkt dat de leerling
geschikt is om direct op niveau 2 in te stromen,
kan er een toelatingstoets op instellingsniveau
worden afgenomen. Deze toets valt onder de
verantwoordelijkheid van ROC Friese Poort.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) heeft voor deze instellingstoets geen specifieke eisen geformuleerd. Het
enige is, dat de toets ‘deugdelijk’ is en dat de
uitkomst controleerbaar en betrouwbaar moet
zijn. Leerlingen zonder een passende vooropleiding kunnen dus wel rechtstreeks instromen
in de Basisberoepsopleiding, maar dat kan
voortaan niet meer op basis van een goed
gesprek. n
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Diploma-verstrekking 2014:
Klein maar fijn!

Dit jaar kleiner van opzet, maar desalniettemin driemaal een geslaagde zomeravond
waarop de (vak)diploma’s worden verstrekt.
Een vrolijk verslag.

LEES ALLE NAMEN VAN DE GESLAAGDEN EN BEKIJK EN DOWNLOAD
NOG VEEL MEER FOTO’S OP WWW.TECTUM.NL

NIVEAU 4 / OKD

NIVEAU 3

< NICK VAN DER PUTTEN deed de OKD-Kader.
Hij vond het een interessante opleiding die
een hoop tijd kostte. Hij zegt dat de docenten
hun vak verstonden en inspirerend werk leverden. De reistijden waren volgens hem goed te
doen. “Ik had althans weinig last van de files.
Terug al helemaal niet.” Zijn vrouw Femke
vond het wel jammer dat er in de weekenden
iets minder ondernomen kon worden. “Nick
maakte dan meestal zijn huiswerk. Maar
natuurlijk steunde ik hem door dik en dun.
Het gaat ook om mijn toekomst.”

> EEN TROTSE NICO BROMMER SAMEN
MET ZIJN ZOON THOMAS
Welkom op de rode loper!

:

ding
roepsoplei
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Getrouwd tij Berk. Gefeliciteerd!
n
Davie van de

< JIM BEELEN:
“Ik vond niveau 3 een leuke opleiding.
Ik heb me nooit verveeld. De theorie
vond ik het lastigst. Ik ben blij dat ik
geslaagd ben.” De familie is trots op
hem. Zeker weten. Jim: “Of ik carrière
ga maken bij het dakbedekkingsbedrijf van mijn vader? Ja, dat denk ik
wel. Volgend jaar niveau 4 en daarna
de OKD. Dan heb ik alles gehad.”

> WOUTER JONKERS

Thomas volgde de OKD-Kader. Voor hem
was dit echt een vechtopleiding. “Ik heb
het heel zwaar gehad. Ik denk dat dit komt
door mijn vooropleiding. Het sloot niet
goed op elkaar aan. Of ik veel steun van
mijn vader heb gehad? Hmmm, ik heb wel
bijles gehad. Maar niet van hem, haha...”

MARK TANKINK slaagde voor de OKD-Kader. “Een interessante opleiding waarvoor je een jaar lang veel moet
laten. Vooral qua vrije tijd. In de weekenden maakte ik
het huiswerk. De opleiding zelf vond ik niet heel zwaar.
Of ik nu carrière ga maken? Nou, ik blijf rustig zitten
waar ik op dit moment zit. Ik heb het ontzettend naar
m’n zin op de zaak. Of de OKD-Top de volgende stap
wordt, weet ik nog niet.”
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is ook geslaagd.
Hij heeft zijn apetrotse
ouders meegebracht. “Ik
ben blij dat het achter de
rug is. Of ik door ga leren
op niveau 4, dat weet ik
nog niet. Misschien dat ik
eerst iets meer praktijkervaring ga opdoen.”

< LENNARD VAN HARTINGSVELDT
overnachtte wekelijks in een hotel
om tijdig in de lessen van de Beroepsopleiding te verschijnen. “Ik vond
dat TECTUM dit goed geregeld had.”
Zijn vriendin Tanja de Kok is iets
minder enthousiast. “Het was best
ongezellig als hij zo lang van huis
was.” Of Lennard door gaat leren?
“Voorlopig niet. Ik heb net een vast
contract gekregen. En daar ben ik
voor nu ook al hartstikke blij mee.”

> TOM DISSELDORP vertelt aan TECTUMvoorzitter Arthur Leenders dat hij een
hoop van de opleiding heeft geleerd.
“Dan bedoel ik de basiskennis. Want de
finesses leer je volgens mij toch echt in
de praktijk. Hiervoor werkte ik als bouwtimmerman. Ik vind dakdekken een leuk
vak. Ik wil wel doorleren op niveau 4,
maar dat zit er nog even niet in. Ik ga
eerst meer werkervaring opdoen.”
4

ARNO MEESTER volgde de Beroepsopleiding op niveau 4.
Daaraan had hij een behoorlijke kluif. “Voor mij was het
aanpoten. Ik hield maar weinig vrije tijd over. Niveau 4
wordt op een heel andere manier gegeven dan de opleidingen op niveau 2 en 3. Het komt echt aan op zelfwerkzaamheid. Je moet veel meer zelf uitvlooien. Ik zou wel
door willen leren, maar dat heb ik nog niet met mijn
werkgever besproken.”

Robin van de Kamp kwam met zijn famil
ie
naar Nieuwegein. Hij behaalde het diplo
ma
van de vakopleiding op niveau 4.

< SEBASTIAAN BAKKER is zelfstandig ondernemer. Hij is gespecialiseerd in het dak als
gebruiksdak. Hij rondde de OKD-Top af.
Die vond hij niet heel ingewikkeld. Ook de
porties huiswerk leverden geen problemen
op. Hij had zich voor de TOP-opleiding ingeschreven om zijn vakkennis te verrijken.
Dat is volgens hem gelukt. “Want het ondernemen is niet te leren. Samen met de OKDKader heb ik nu het diploma OKD-Ondernemer in m’n bezit. Daarmee kan ik me
inschrijven als lid bij de branchevereniging.”
Tot slot wil hij nog kwijt dat hij het avondeten
perfect vond. “Grote klasse.”
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Zo vader

NIVEAU 2

zo zoon

WIE? Vader René (55 jaar) en zoon Robin Korff
(22 jaar) van Korff Dakwerken uit Volendam.
HOE IS HET VAK GELEERD?
“Vanaf mijn 14e jaar ben ik aan het werk. Ik ben
als broekie begonnen bij een loodgieter. In
Duitsland ben ik opgeleid tot loodgieter.
Opleidingen waren er hier niet of nauwelijks.
Ik leerde alles hoofdzakelijk in de praktijk.
Daarvan pluk ik tot de dag van vandaag nog
steeds de vruchten. Het bedekken van daken
deden we er bij. Ik vond het wel een spannend
beroep. Leuk werk. Maar opgeleid om daken te
bedekken? Welnee, ook dat heb ik van een ervaren maat geleerd. Dat kon vroeger nog. Er werd
de tijd genomen om je het vak in de praktijk te
leren. Tegenwoordig is het meters maken. Het
wordt één of hooguit twee keer voorgedaan en
daarna moet je het zelf doen. Dat is de moderne
tijd. Mijn stiel is het niet. Ik probeer altijd zo
veel mogelijk tijd in te ruimen om iemand wegwijs te maken op het dak. Dakdekken een zwaar
beroep? Zal best, maar mijn generatie klaagt
niet snel.”
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Adri de Voest en Meike Çoban gaan nog eens
rond met de hapjes, gebakken door Hans Keiman.
Al het TECTUM-personeel helpt mee om er een
geslaagde avond van de maken.

n de borrel.

aa
Welverdiend

“Ik heb Bouwkunde gedaan op MTS-niveau. Voor
die tijd stond het eigenlijk al vast dat ik uiteindelijk bij mijn vader aan de slag zou gaan. Ik hielp
van jongs af aan mee in de weekenden en de
schoolvakanties. Ik vind dakdekken een leuk vak.
Waar ik niet tegen kon, was het geklungel van
mijn vader als hij ’s avonds zijn offertes uittypte.
Dat ging nooit goed en dan dat geklieder met
Tipp-Ex er nog eens overheen. Verschrikkelijk.
Al vrij jong heb ik daarom mijn typediploma
behaald. Pa vertelde hoe zijn offerte eruit moest
zien en ik tikte dat vervolgens uit. Mijn vader en
ik hadden in een heel vroeg stadium al uitgestippeld hoe we het later samen wilden doen.
De constructie was dat ik in loondienst bij mijn
vader zou gaan. En zo gebeurde. Ik stond al ingeschreven bij TECTUM voor een vakopleiding.
Helaas heb ik zegge en schrijven twee dagen voor
mijn vader in loondienst gewerkt toen ik een
ongeluk op het voetbalveld kreeg. Daardoor
kwam alles er ineens heel anders uit te zien.”

Kim Winterman over haar vriend Mike Groenen:
“Hij is al begonnen met niveau 3. We wonen
sinds kort samen in Geldrop. Binnenkort
studeer ik zelf af.”
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TOEN VERSUS NU?
“Twintig jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Als ik terugkijk, dan had ik de stap naar zelfstandigheid veel eerder genomen. Ondanks het
feit dat je maar heel weinig tijd overhoudt om
iets leuks te doen, geeft ondernemen zo veel voldoening. Ik ben me pas op latere leeftijd gaan
scholen. Dat startte met het Middenstandsdiploma dat tot eind 2000 verplicht was voor
ondernemers om een eigen bedrijf te runnen.
Zo’n zeven jaar geleden besloot ik me bij TECTUM
in te schrijven voor de OKD. Ik deed dat vanuit
interesse en omdat zo’n opleiding goed oogt op
je cv. Een zware opleiding vond ik het. Veel huiswerk. Ik moest eerst weer leren om te kunnen
leren. Maar het is gelukt. Ik heb de diploma’s
OKD-Kader en OKD-Top in mijn zak. Naast een
aantal productcursussen, heb ik tussendoor VCA
voor Operationeel Leidinggevenden afgerond,
BHV gedaan en ik ben erkend als leermeester.”

“Op het voetbalveld wilde ik de bal koppen. Maar
dat ging niet goed. Ik kopte tegen iemands hoofd
aan. Daaraan hield ik een hersenkneuzing over.
Bovendien waren mijn neus, been, enkel en jukbeen gebroken. Ik lag dus goed in de kreukels.
Ik heb toen een jaar thuis op bed gelegen in een
donkere kamer. Daarna volgde een jaar bij revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. Heel
langzaam heb ik de regie over mijn eigen leven
weer teruggekregen. Sinds januari van dit jaar
ben ik weer aan het werk. Een paar uur per dag,
hier op kantoor. Ik voel dat ik qua energie nog
steeds niet voluit kan gaan. Ik heb nog steeds
last van hoofdpijn. Ooit gaat het over, maar
niemand die kan zeggen wanneer.”

TOEKOMST?
“Het ongeluk van Robin betekende een forse
streep door de rekening. Onze toekomstplannen
belandden daardoor tijdelijk in de ijskast.
Alhoewel tijdelijk, inmiddels is het al weer drie
jaar geleden. Het is leuk om samen met je zoon
te werken. We zijn het niet altijd met elkaar
eens. ‘Hé pa, opschieten, je hebt nog maar vijf
dagen om die klus af te ronden’. Ook over de
inkoop verschillen we soms van opvatting.
Samen met je zoon, houd je ook scherp. Je kunt
er vanuit gaan dat hij alles tegen je zegt. Ook
de minder leuke dingen. En zo hoort het ook.
Uiteindelijk zal hij de zaak overnemen. Dat is
wel het plan ja.” n

“Een tijdje geleden heb ik samen met opleidingsbegeleider Bert de Bruin een plan gemaakt om
na de zomer de Beroepsopleiding Allround Dakdekker te gaan doen. Daar heb ik zin in. Vooral
ook omdat mijn vader dan mijn leermeester
wordt. In de dakbedekkingsbranche ligt de rode
loper qua opleidingen klaar. Het is voor mij een
stuk eenvoudiger om hierin mijn weg te vinden
dan toen mijn vader zo jong was als ik nu. Na de
allround-opleiding ga ik dus de OKD doen.” n
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TopFit4TheJob:

Lukasse

APK voor medewerkers
Dakbedekkingen

Nog veiliger en gezonder werken en een lange loopbaan in de dakbedekkingsbranche
tegemoet zien? Dat kan, indien in de afgelopen periode ‘TopFit4TheJob’ is gevolgd.
TopFit4TheJob is speciaal ontwikkeld om het lang te kunnen uithouden in de BIKUDAKsector. De training bestond uit vier blokken. Het mooie was, dat er ter plekke een
individueel Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek
(PAGO) werd uitgevoerd.

M

arjolein van Kleef
en Lia Dekker van
Enerjoy gingen in
op het belang van gezonde
voeding. Zowel thuis als
op de werkvloer. Gezond
en bewust eten werd door
Enerjoy in perspectief
geplaatst. Hoeveel eten heeft het lichaam nodig
na gedane arbeid op het dak? Op welk tijdstip
kan er het beste worden gegeten? Mogen dakdekkers geen balletje gehakt meer pakken bij
het tankstation? Dat laatste is dus onzin volgens
Enerjoy. Gewoontes, ingeslepen patronen
worden niet van de één op andere dag doorbroken.“Maar soms kom je met kleine aanpassingen in het voedingspatroon al vrij ver.”
Op een leuke en aansprekende wijze kregen de
deelnemers vervolgens een mini-workshop over
energie en voedingsstoffen, vetten, koolhydraten, etiketten lezen en productbeoordeling.
Er werd ingegaan op het belang van vezels,
vitamines en mineralen, water, eiwitten en op de
gevolgen van (te veel) alcohol. “Of de mannen
wel eens boodschappen deden”, wilde Enerjoy
weten. Dat blijken de dakdekkers te doen. Maar
vooralsnog blijken de heren dan toch vooral op
de prijs te letten in plaats van op de voedingswaarde.
Met de regelmaat van de
klok meldde doktersassistente Tineke van Beursen
zich in het cursuslokaal
om een deelnemer uit te
nodigen voor het Periodiek
ArbeidsGezondheidskundig
Onderzoek (PAGO). Een
PAGO brengt de gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld. Een handig hulpmiddel, ook voor de bedrijven omdat ze deze
medische faciliteit nu niet zelf onder werktijd
hoefden te organiseren. Twee werkkamers had
TECTUM tijdelijk ingericht als medisch centrum.

Van Beursen vertelt dat zij de deelnemers meet
en weegt. “Daarna neem ik ze een gehoor- en
ogentest af, meet hun bloeddruk op, analyseer
de longfunctie, prik bloed op suiker en cholesterol en voer een elektrocardiogram (hartfilmpje)
in rust uit. Als dat gebeurd is, vertrekt de cliënt
met het dossier onder zijn arm naar de kamer
hiernaast waar de geneeskundige van de arbodienst op hem wacht die de resultaten en eventuele vervolgstappen bespreekt.”
Paul Verkaik van BDA Daken Gevelopleidingen sprak
over het dakmanschap in
beweging. Wat is geweest,
wat gaat verder en wat
komt er in zijn ogen aan.
Van het mastiek en gieten
naar de wereld van de bitumen dakrol. “Als er langer doorgewerkt wordt,
is het belangrijk om gezond te blijven. Let bij
het slopen op kankerverwekkende stoffen.”
De markt verandert. Volgens Verkaik is EPDM
sterk in opkomst en blijft PVC achter. Ook zal er
in toenemende mate spuitbare dakbedekking op
de markt komen. Dat geldt ook voor organische
dakbedekking. Er komt een toekomst aan van
luchtdicht bouwen. Daken worden multifunctioneel. “De opmars van het groene dak, gebruiksof energiedak is niet te stuiten. De markt voor
4D-daken wordt booming. Traditi0nele samenwerkingspatronen in de dakbedekkingsbranche
zullen veranderen. Het dakbedekkingsbedrijf
schuift op in de richting van de dakaannemer die
ontwerpt, uitvoert en het onderhoud verricht.”
Eelco Schuurman van
Arbody ging in op het
belang van een goede houding en beweging. In feite
kwam zijn aandeel neer
op één groot ergonomisch
advies. Lichamelijke belasting en lang(er) gezond aan

Mini-workshop
over voedingsstoffen, etiketten
lezen en productbeoordeling.

het werk blijven. Sporten? Ja, mits iemand een
sport beoefent die bij hem past. Zijn de bewegingen van de dakdekker gezond of ongezond?
Oftewel statisch of dynamisch? Statisch blijkt,
want het dakwerk zit vol met ‘gedwongen’
handelingen (ladder op en af, tillen, hurken,
bukken, op de knieën zitten, repeterende
bewegingen etc.).
Schuurman: “Dakdekkers hebben een goede
conditie nodig om hun vak te kunnen uitoefenen.” Uiteraard volgden er tips: “Gebruik de
hulpmiddelen, zorg voor afwisseling, stel
gereedschappen goed af, loop mee in de werkrichting, zorg voor een zo’n kort mogelijke
hefboom van de armen en let op een goede
rugbelasting.”
In het laatste blok ging
Aart van der Snoek in
op de stappen die medewerkers konden zetten
om hun eigen kansen te
benutten. Het ging er met
name om of dakdekkers
klaar zouden staan voor
de toekomst. Hoe zouden ze zich verder kunnen
ontwikkelen? Aan de hand van stellingen en
discussie werd daarop dieper ingegaan. Zoals
altijd werd daarop verschillend gereageerd.

Ter plekke werd een PAGO uitgevoerd.
Bloedprikken hoorde daarbij.

TopFit4TheJob is een succes gebleken. n

(Kwarts)stof tot nadenken
Dit jaar controleert de Inspectie SZW
intensief of er stofvrij wordt gewerkt
in de bouw. Deze inspecties zijn vooral
gericht of de blootstelling aan kwartsstof wordt voorkomen en betreffen alle
gebruikers van handgereedschap, dus
ook de dakdekkers. De inspecteur kijkt
vooral of de hulpmiddelen, zoals afzuiging en verneveling, worden benut.
In aanraking komen met kwartsstof
kan leiden tot longziektes en kanker.
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S

tof is niet gezond. Maar sommig stof is ronduit ongezond. Met name vanwege de kwarts
die erin zit. Kwarts komt van nature veel voor in
gesteenten. In de bouw wordt het teruggezien
in betonsteen, cellenbeton, (kalk)zandsteen,
metselstenen en tegels. Op zich zijn kwartshoudende materialen niet schadelijk, maar dat
geldt niet voor de bewerking ervan. Dan namelijk, komt de kwartshoudende steenstof vrij die
behoorlijk ongezond is. Met name bij het werken
in slecht geventileerde binnenruimten kan de
concentratie kwartsstof hoog oplopen. Uit cijfers
van de Stichting Arbouw van een paar jaar geleden blijkt, dat 68% van de dakdekkers wordt
blootgesteld aan stof en dat 11% kortademig is.

LESSTOF
Op de website van Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) treft u
tips & tricks aan om de blootstelling van
(kwarts)stof te beperken. Van de kant van
TECTUM wordt in alle vakopleidingen en
arbo- en veiligheidscursussen ingegaan op
de arbeidsrisico’s op daken.
Er wordt op uiteenlopende wijze aandacht
besteed aan het treffen van collectieve maatregelen en de toepassing van individuele
maatregelen om veilig en gezond te kunnen
werken. Met name geldt dit voor de CAOverplichte C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken
op het Dak’. n

Gespot in Mierlo:
Maatcursus voor

Lukasse Dakbedekkingen Goes

Er zijn leveranciers, die willen dat alleen
goed geschoolde dakdekkers met hun
dakrollen werken. Vanuit de bedrijven
denkt men er net zo over. TECTUM biedt
daarvoor doeltreffende scholing aan.
Zoals een tijdje geleden in Mierlo voor
de dakdekkers van Lukasse Dakbedekkingen Goes. Tijdens een merkgerichte
cursus werden zij verder bekwaamd in
het werken met de specifieke dakbanen
van een fabrikant en NEN 6050.

Deze ééndaagse maatcursus werd gegeven
door vakdocent John Verkaik van TECTUM.
Van fabrikantzijde was technisch directeur
John Poppelaars aanwezig.

Militair gelauwerd voor
diploma OKD-Ondernemer
Louis en Tineke Bos zijn getrouwd. Ze wonen in het Limburgse Tegelen. Louis
wordt op de avond van de diploma-verstrekking in het zonnetje gezet,
omdat hij het diploma OKD-Top heeft behaald. Louis is op een wat vreemde
manier in aanraking gekomen met de dakbedekkingsbranche. In principe is
hij namelijk nog steeds een militair die gelegerd is in de Generaal-Majoor
de Ruyter van Steveninck Kazerne
in Oirschot.

L

ouis vertelt dat zijn ambities bij defensie lagen. Inmiddels dient
hij volk en vaderland al weer zeven jaar als korporaal der eerste
klasse in het 42e Verkenningseskadron. Hij is twee keer in
Afghanistan op missie geweest, heeft gediend in Curaçao en in
september gaat hij naar Noorwegen. Er werd een streep door Louis
toekomstplannen gezet toen defensie ging bezuinigen. Niet dat hij
direct wegbezuinigd werd, maar zijn doorstromingskansen belandden
vooralsnog in de ijskast. Louis: “Ik wilde graag onderofficier worden.
Die opleiding duurt ongeveer twee jaar. Daarvoor moet je naar de
Koninklijke Militaire School (KMS). Daar worden alle opleidingen voor
soldaten en onderofficieren georganiseerd. Net toen dat voor mij ging
spelen, werd er een aannamestop afgekondigd. Carrière maken in het
leger ging voorlopig niet door.” Louis besloot om niet bij de pakken
te gaan neerzitten. Hij wilde zijn tijd zinvol besteden. “Ik heb nog
overwogen om mijzelf een jaartje in de wachtkamer voor de KMS te
zetten. Maar hoe meer ik daarover nadacht, des te minder het me wat
leek. Via de vader van Tineke ben ik in aanraking gekomen met de
dakbedekkingsbranche. Daarin werkt mijn schoonvader al tientallen
jaren als zelfstandig ondernemer. In mijn vrije tijd hielp ik hem wel
eens. Dat beviel me. Wat ik aantrekkelijk aan dat werk vind, is dat je
aan het einde van de dag kunt zien wat je hebt gedaan. Het is tastbaar.” Zo rolde Louis haast vanzelfsprekend de sector in.

BEGELEIDING

In een uur tijd geeft Poppelaars in het theorielokaal een historisch overzicht van ‘zijn’ holding
en hij gaat in op het productieproces van diverse
dakrollen met de daarbij behorende producteigenschappen. Er wordt een lans gebroken
om milieuvriendelijk te werken door dakafval
bijvoorbeeld verantwoord af te voeren.

Tineke vertelt dat haar vader Louis wegwijs maakte op het terrein van
scholing en opleidingen. “Mijn vader dacht, dat de OKD wel iets voor
hem zou kunnen zijn. Een dure opleiding, dat wel. Maar bij defensie
had Louis een opleidingsbudget opgebouwd. Dat gebeurt op grond
van je dienstjaren. Hoe langer je in dienst bent, des te meer geld er
beschikbaar komt.” Louis: “Omdat geld voor het volgen van opleidingen een mindere rol van betekenis speelde, kon ik mij goed
oriënteren. Samen met de Eduard van Steenhuijsen van TECTUM
hebben we gekeken naar de mogelijkheden bij TECTUM. Ik heb vorig
jaar eerst de OKD-Kader gedaan en nu kom ik mijn diploma OKD-Top
ophalen. Beide opleidingen zijn voor een groot gedeelte door defensie betaald. Formeel ben ik nog steeds in militaire dienst. Ik maak
echter gebruik van de optie om de dienst over een bepaalde periode
te verlaten. Met dat opleidingsgeld bereidt defensie je voor op een
terugkeer in de burgermaatschappij. Om de OKD in Nieuwegein te
volgen, kreeg ik voor de dinsdagen speciaal verlof. Na afloop van de
lessen reed ik weer naar Oirschot. Daar bleef ik dan op de kazerne
overnachten. Stel dat ik volgend jaar toch tot de KMS zou worden

toegelaten, dan zou ik de optie om af te zwaaien eventueel kunnen
lichten. Ik denk echter dat dit niet gebeuren gaat.”

TOEKOMST
Louis vertelt dat hij de OKD een pittige opleiding vond. “Voor mij
waren sommige begrippen en onderwerpen volslagen nieuw. Gelukkig
heb ik veel steun gekregen van Tineke’s vader, die me op weg geholpen heeft met zijn praktijkervaring. Sommige onderdelen hebben me
desondanks heel veel tijd gekost. Gemiddeld denk ik dat ik tien uur
per week bezig ben geweest om te slagen voor alle examens.
Ambities? Ik denk er toch over om voor mijzelf te gaan beginnen in de
dakbedekkingsbranche. Ik vind het een leuke en informele sector.”
Tineke vult aan, dat haar vader langzaamaan zijn bedrijf aan het
afbouwen is. “Wie weet kan Louis in de toekomst zijn zaak wel overnemen. Ik kijk positief tegen het zzp-schap aan. Ik weet eigenlijk niet
beter. Ik denk dat wij samen een leuke toekomst tegemoet gaan.
Zeker als ik straks klaar ben met mijn studie geneeskunde en ergens
als huisarts aan de slag kan.” n

Verkaik doet vervolgens de principes van
NEN 6050 bij de dakrand/dakdoorbreking,
dakopstand en dakdoorvoer uit de doeken.

Daarna is het tijd om zelf met het materiaal
te gaan oefenen. Er dient goed op de rol te
worden gebrand. De overlappen moeten altijd
apart gebrand worden. De bovenste glasvliesinlage mag niet verbranden.

De mannen van Lukasse oefenen ook met een dakrol
die vuurloos te verwerken is. “Of er oplosmiddelen in
de primer verwerkt zijn?”, wil iemand weten. Dat
blijkt niet het geval. De temperatuur van de hete
luchtapparatuur mag niet te hoog zijn en de randstroken moeten ze aandrukken met een siliconenroller.

Geduldig worden alle ins en outs van de
diverse materialen uitgelegd. Soms aan
alle cursusdeelnemers tegelijk, maar
vaak ook individueel.

Poppelaars: “Heel veel jongens kennen het
materiaal. Vaak werken ze er al jaren mee.
Daarin schuilt het gevaar dat er kleine foutjes in
de uitvoering sluipen. Dat is het mooie van zo’n
cursus bij TECTUM. Daar krijgen ze de correcte
verwerking weer volledig onder de knie.” n
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Interview:
Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen:

“Perspectief organiseren”
Gijs Lokhorst

Terug van weggeweest: sectorbestuurder
Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen.
Inmiddels werkt hij 25 jaar bij de vakbeweging. Een mijlpaal, hij kan er een
boek over schrijven. Hij is een van de
oprichters van TECTUM. Hij kijkt er naar
uit om weer actief te zijn voor de dakbedekkingsbranche.
IS DE BIKUDAK-SECTOR NIET TE KLEIN VOOR EEN
SECTORBESTUURDER BOUW?

DE KNELPUNTEN IN DE SECTOR LIEGEN ER
NIET OM. WAT IS WIJS BELEID?

ls sectorbestuurder moet je affiniteit
met bedrijfstakken hebben. Ben je
daarin niet betrokken, dan wordt het
een lastig verhaal. De vraag is dan of je op de
goede plek zit. Maak mij geen onderhandelaar
voor het bankpersoneel. Dat zou ik misschien
wel kunnen, maar in vergelijking met andere
sectoren is dat mijn ding niet. Ik speel nu een
coördinerende rol in de grote bouw. Daaronder
vallen zo’n 28 CAO’s. Het is ontzettend boeiend
om te proberen daarin lijn en coördinatie te
brengen. Persoonlijk vind ik het prettig om
daarnaast de belangen in een wat kleinere
sector te behartigen. Met de BIKUDAK–sector
heb ik een historische band.”

“Een aantal ontwikkelingen is niet te stuiten.
Zeker als ik kijk naar de arbeidsmarktontwikkelingen. Er zijn meer ondernemers zonder personeel gekomen. De Europese arbeidsmarkt
ontwikkelt zich. Er komen steeds meer buitenlandse arbeidskrachten deze kant op. Probeer
deze trend op een goede manier te reguleren.
Probeer zzp’ers aan je sector te binden. Sinds
een aantal jaren zijn zij de echte concurrent van
werknemers. Mede door hun toedoen is het
draagvlak voor de regelingen onder druk gezet.
Om het tij te keren zul je soms activiteiten op
een grotere schaal moeten organiseren. Dat kan
heel goed. Zeker als je het hebt over loopbaantrajecten. Voor een branche met 3.000 werknemers is zoiets niet te realiseren. Zo’n voorziening kun je echter wel kanaliseren door
branches bij elkaar te voegen. Dat dit gevoelig
ligt, weet ik. Bij werkgevers tref je altijd terughoudende reacties aan op dit terrein. Maar,
we ontkomen er niet aan, omdat het anders
als separate en kleine sector qua kosten en
concurrentiepositie niet vol te houden is.”

“A

HEEFT TECTUM HETGEEN MET DE OPRICHTING
BEOOGD WERD, WAARGEMAAKT?

Colofon

“Wat ons destijds voor ogen stond met TECTUM
is volledig gerealiseerd. Alle credits daarvoor
aan het adres van TECTUM, maar ook aan de
werkgevers die zich verantwoordelijk hebben
gevoeld voor scholing en vakopleidingen.
Wat bijzonder goed gelukt is, is de enorme
professionalisering van de branche. Zeker op
het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Door
eisen te stellen aan vakmanschap, scholing,
veiligheid en leefstijl heeft deze bedrijfstak zich
buitengewoon goed ontwikkeld. Werkgevers en
werknemers hebben de handen ineen geslagen
om sectorale kwesties aan te pakken. En dat
doen we nog steeds goed. Ook wat betreft de
toekomst liggen er volop kansen. Er is een visie
ontwikkeld op instroom en onderwijs. Van de
Entreeopleiding op niveau 1 als startkwalificatie
verwacht ik evenwel weinig. De problemen in de
grote bouw werden niet opgelost toen wij met
een niveau 1 opleiding kwamen. Er zijn niet
meer mensen naar de sector gekomen. Het is
gewoon geen succes geworden.”
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ER WORDT EEN ENORM TEKORT AAN VAKKRACHTEN VOORSPELD. HOE GAAN WE DAARMEE OM?
“Als er te weinig mensen zijn, dan gaat de prijs
straks ook omhoog. Ik verwacht dat bedrijven in
de toekomst weer eigen personeel aantrekken
en dit zullen scholen. Op een gegeven moment
is de grens tussen vast en flex bereikt. TECTUM
gaat activiteiten ontwikkelen om mensen langer
aan de bedrijfstak te binden. Prima, dat vind ik
een uitdaging, vooral omdat er geen verklaring
bestaat waarom de branche voortijdig verlaten
wordt. Waarom gaan dakdekkers weg en bovenal: waar gaan zij naar toe? Misschien komt het
wel omdat het loopbaanpad van een dakdekker
redelijk te overzien is. Op een x-moment ben je
voorman, maar dan heb je het ook gehad.

Mogelijk wordt er voor een richting gekozen
waarin meer beroepsperspectief zit. Hoe dan
ook, de dakbedekkingsbranche zal zich moeten
onderscheiden als aantrekkelijke sector. Gezien
de beroepsmogelijkheden wordt dit een lastig
verhaal.”

MENSEN BEGELEIDEN NAAR EEN LOOPBAAN
BUITEN DE DAKBEDEKKINGSBRANCHE LIGT
VRIJ GEVOELIG...
“Ik weet het. CNV Vakmensen wil best fungeren
als loopbaancoach. Wij hebben de ambitie om
mensen tijdig in een andere richting te duwen.
Het wordt onvermijdelijk. Tegenstanders roepen
altijd dat ze geen mensen zullen opleiden als
deze te zijner tijd verkassen naar een andere
sector. Verspilling van paritaire gelden zou het
zijn. Nou, dat is dus op dit moment de realiteit
en lastig te stoppen. Probeer het daarom te
faciliteren. Zoek samenwerking met lotgenoten
op. Bedenk een gemeenschappelijke infrastructuur met goede voorzieningen en bied een
aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden aan.
Schiet vooral niet in de verdediging. Er moet
niet te spastisch worden gedaan over het
binnen de poorten houden van mensen in de
eigen bedrijfstak. Durf over die grenzen heen te
kijken. Die hokjesgeest, daar moeten we vanaf.
CNV Vakmensen wil mensen bewust maken van
hun loopbaanmogelijkheden en ze daadwerkelijk gebruik laten maken van onderwijs. Voor
scholing en opleidingen zouden ze in de toekomst een individueel budget moeten krijgen
dat ze kunnen aanwenden voor door hen
gewenste scholing en opleidingen.” n

Meepraten en meebeslissen in klankbordcommissie?
Deelnemers gezocht!
TECTUM neemt zichzelf graag de
maat. Het opleidingsbedrijf is een
dienstverlenend bedrijf dat de
bedrijfstak kwaliteit wil leveren.

M

aar maakt het die kwaliteit eigenlijk
waar? En zo ja, met welke middelen?
Zijn al die middelen even doelmatig? Lost
TECTUM de belofte in die iedereen voor
ogen staat? Wat is de toegevoegde waarde
van TECTUM? Kunnen er in de organisatie
en in het onderwijsaanbod verbeterpunten
worden aangebracht? Zo ja, waar en hoe
dan? Om antwoord op deze en andere
vragen te krijgen wil TECTUM de kennis en
ervaring benutten van werkgevers die
regelmatig met het opleidingsbedrijf in
aanraking komen. Zij kunnen zich verenigen in een ‘klankbordcommissie’ om uiting
te geven aan hun bevindingen over het
opleidingsbedrijf. Dit, met het doel om de
organisatie TECTUM nog beter te maken.
Werkgevers die daarvoor iets voelen,
worden van harte uitgenodigd om zich
aan te melden! n
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